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فرارسیدن اعیاد شعبانیه 
و خجسته زاد روزحضرت امام حسین ، 
حضرت امام سّجاد و حضرت ابوالفضل 

العباس ) علیهم السالم ( برتمام 
مسلمانان تهنیت باد

چگونه می توان دروس

 عمومی و اختصاصی را به 

صورت متوازن مطالعه كرد؟

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

پرینت كارت و برگزاري  
آزمون  كارشناسي ارشد97 و 
بیست و سومین دوره المپیاد 

علمي ـ  دانشجویي  كشور
با خالصه نویسی، بهتر یاد بگیرید
 و در وقت خود صرفه جویی كنید

 دكتـر غالمي، وزیر علـوم، تحقیقات 
سـازمان  در  حضـور  بـا  فنـاوری،  و 
جریـان  در  نزدیـک  از  سـنجش، 
مراحـل برگـزاری آزمون كارشناسـی 

ارشـد قـرار گرفتنـد.
دكتر غالمـی، در بازدید از بخش های 
مختلف سـازمان سـنجش، با مدیران 
و كاركنـان این سـازمان گفـت و گو، 

و ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات 
همـکاران، بـر حساسـیت و راهبردی 
بـودن مأموریـت های اصلی سـازمان 
سـنجش تأكید كردند و  این سازمان 
را گسـترده و دارای جایگاه مهمی در 

آموزش عالی كشـور دانسـتند.
خدایـی،  دكتـر  دیـدار،  ایـن  طـی 
سـازمان  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 

سـنجش، گزارشـی از عملکرد سـال 
1396 و نیـز برنامه های سـال 1397 

ایـن سـازمان ارائـه نمودنـد.
آزمــــون  كــــه  اســت  گفتــني 
در   ،1397 سـال  كارشناسي ارشـد 
جمعـه  و   6 پنجشنبـــه   روزهـاي 
ســـراســر  در   97 اردیبهشـت   7

شـد. خواهـد  برگـزار  كشـور 

بازدید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري 
از سازمان سنجش آموزش كشور

چند نكته درباره 
نتایج اوليه آزمون دکتري 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ و زمان اعالم نتایج اولیه و
 انتخاب رشته آزمون دكتري 97

ادامه در صفحه   13
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
از  و  بترس  خویش  بر  خداوند  قدرت  از 

نزدیکي اش به خود شرمگین باش. 
   

حضرت امام حسین )ع( فرمودند:
من نماز را دوست دارم.

است  توشه  بدترین  بندگان،  بر  راندن  ستم 
براي آن جهان. 

1ـ به یاري خداوند، امروز نتایج اولیه آزمون ورودي 
قالب  در  سال 1397  نیمه متمركز   )Ph.D( دكتري 
كارنامه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور 
به نشاني: www.sanjesh.org  اعالم خواهد شد. 

سایت  به  مراجعه  با  مي توانند  داوطلبان  تمام  2ـ 
سازمان سنجش و وارد كردن شماره داوطلبي و سایر 
مشخصات فردي )نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، 
سال تولد( كارنامه اعالم نتیجه خود را مشاهده كرده و 

در صورت لزوم از آن پرینت تهیه كنند. 
انتخاب رشته  به  از داوطلباني كه مجاز  3ـ آن گروه 
زماني  برنامه  اساس  بر  كه  است  شایسته  هستند، 

مراجعه  سنجش  سازمان  سایت  به  شده،  پیش بیني 
از  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  دریافت  از  و پس 
محل هاي  رشته  كد  انتخاب  به  نسبت  سایت،  طریق 
محل هاي  كدرشته   سپس  و  اقدام  خود  عالقه  مورد 
انتخابي خود را به ترتیب تقدم عالقه در فرم انتخاب 

رشته اینترنتي وارد كنند.
در  تکمیلي  اطالعات  كه  است  یادآوري  به  الزم  4ـ 
خصوص زمان و نحوه انتخاب رشته، همزمان با اعالم 

نتایج در سایت سازمان سنجش منتشرخواهد شد.

موفق باشيد

چند نكته درباره نتایج اوليه آزمون دکتري 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی 

در آزمون سراسری سال 1397 

به اطالع كلیه داوطلبان آزمون سراسری  بدین وسیله 
سال 1397 می رساند: بر اساس مصوبه نهمین جلسه 
 96/8/20 مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای 
میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 
سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 به 

صورت زیر است:
علوم  فیزیک،  ریاضی  دیپلمه های  از  دسته  آن  الف- 
كه  اسالمی،  معارف  و  علوم  و  انسانی  علوم  تجربی، 
اند  نموده  اخذ  بعد  به   1384 سال  از  را  خود  دیپلم 
نهایی،  به صورت  آنها  یا چند درس  یک   امتحانات  و 
سراسری و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم 
حداكثر  میزان  به  متوسطه(  آموزش  سوم   )سال 
25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب 
و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهایی آنان لحاظ 

می شود.
ریاضی  پیش دانشگاهی  مدرك  دارای  داوطلبان  ب- 
معارف  و  علوم  انسانی،  علوم  تجربی،  علوم  فیزیک، 
اسالمی و هنر، كه مدرك دوره پیش دانشگاهی خود 
و  كرده اند  اخذ  بعد  به   91-90 تحصیلی  سال  از  را 

نهایی،  صورت  به  آنها  درس  چند  یا  یک  امتحانات 
سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره  سوابق تحصیلی 
صورت  به  كه  دروسی  نمرات  )صرفاً  پیش دانشگاهی 
نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است( به میزان 
موجود  سوابق تحصیلی  نسبت  به  درصد   5 حداكثر 
داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهایی 

آنان لحاظ می شود.
تحصیلی  سوابق  مشمول  داوطلبان  برای  تبصره: 

بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. 
شایان ذكر است كه اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، 
بدان معنی است كه اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش 
نمره كل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه 
اعمال خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل  نهایی 
آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفی داشته باشد( در آن 
زیرگروه اعمال نمی شود و نمره كل آزمون آن زیرگروه 
به عنوان نمره كل نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته 

می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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مهلت تغییر محل آزمون پایان ترم
 دانشگاه پیام نور اعالم شد

فراهم  از  پيام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیركل 
شدن و زمان امکان تغيير مركز محل آزمون پایان 

ترم این دانشگاه خبر داد. 
محمد محسن صدر گفت: امکان تغییر مركز محل آزمون 
پایان ترم دانشگاه پیام نور برای مقطع كارشناسی )مهمان 
اضطراری( و كارشناسی ارشد از یکم تا 17 اردیبهشت ماه 

فراهم شده است.
وی، با اشاره به سیستم متمركز امتحانات پایان ترم این 
پیام نور  دانشگاه  فرد  به  منحصر  ویژگی  افزود:  دانشگاه، 
در برگزاری همزمان آزمون های پایان ترم، این امکان را 
برای تمام دانشجویان مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 
دانشگاه پیام نور سراسر كشور فراهم آورده كه بتوانند مركز 

محل آزمون خود را انتخاب كنند.
تمام  داد:  ادامه  پیام نور  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیركل 
دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سیستم 
گلستان به نشانی: reg.pnu.ac.ir براي ثبت درخواست 

خود اقدام كنند.
وی یادآور شد: تمام دانشجویان برای تغییر مركز محل 
آزمون، باید ضمن واریز بدهی شهریه قبلی، شهریه متغیر 

نیمسال دوم 96- 97 را نیز پرداخت كنند.

فرصت شركت در جشنواره
 قرآن و عترت وزارت بهداشت تمدید شد

گفت:  بهداشت  وزارت  عترت  و  قرآن  مركز  رئيس 
فرصت ثبت نام در بيست و سومين دوره جشنواره 
قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی كشور تا 

۱5 اردیبهشت ماه تمدید شد. 
تاكنون 31 هزار و بحرالعلوم گفت:   دكتر محمد مهدی 

 39 نفر از دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی در بیست 
و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم 

پزشکی كشور ثبت نام به عمل آورده اند.

از سوي وزارت علوم:
نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان 

ممتاز كارشناسي ارشد تغییر كرد

شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، ماده یک 
آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان 

در دوره تحصيلی كارشناسی ارشد را اصالح كرد. 
در راستای تسهیل در اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون 
استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد و 
در  درخشان  استعدادهای  آزمون  بدون  پذیرش  نامه  آیین 
دوره تحصیلی دكتری، شورای هدایت استعدادهای درخشان 
اجرا در سال  برای  این زمینه  را در  وزارت علوم، مصوباتی 
تحصیلی 97-98 به دانشگاه ها ابالغ كرد كه به شرح زیر است:
دوره  در  آزمون  بدون  پذیرش  ظرفیت  سقف   -1

كارشناسی ارشد به شرح زیر افزایش می یابد:
دانشگاه های سطح یک و دو، حداكثر به اندازه 40 درصد 

ظرفیت پذیرش با آزمون.
دانشگاه های سطح سه، حداكثر به اندازه 30 درصد ظرفیت 

پذیرش با آزمون.
سایر دانشگاه ها حداكثر به اندازه 20 درصد ظرفیت پذیرش 

با آزمون.
از  سوم  یک  كه  موظفند  یک  سطح  دانشگاه های   -2
سایر  متقاضیان  از  را  خود  آزمون  بدون  پذیرفته شدگان 

دانشگاه ها پذیرش كنند.
3- ماده یک آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای 
درخشان در دوره تحصیلی كارشناسی ارشد نیز به شرح 

زیراصالح می شود:
مقطع  در  آزمون  بدون  پذیرش  : متقاضیان  بند1-1 
با  باید پس از شش نیمسال تحصیلی،  كارشناسی ارشد، 
لحاظ  به  درسی  واحدهای  چهارم  سه  حداقل  گذراندن 
میانگین كل، جزء 1۵ درصد برتر دانشجویان هم رشته و 

هم ورودی خود باشند.

ویژه تحقيقات علوم انسانی:
ثبت نام دهمین دوره جشنواره فارابی

 تا 31 اردیبهشت ادامه دارد
مهلت ثبت نام در دهمين دوره جشنواره بين المللی فارابی 

)ویژه علوم انسانی( تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد. 
فرآیند برگزاری دهمین دوره جشنواره فارابی ویژه علوم 
انسانی آغاز شده است و متقاضیان تا 31 اردیبهشت ماه 
می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال كنند.

در  است  قرار  فارابی  جشنواره  بین المللی  دوره  دهمین 

زمستان امسال برگزار شود.
این جشنواره دارای 14 گروه علمی و تخصصی است و قرار 
است برای اولین بار در این دوره، دو جایزه ویژه اخالق و 

تربیت و مطالعات میان رشته ای به برگزیدگان اعطا شود.
تمامی آثاری كه از ابتدای فروردین ماه سال 1394 تا پایان 
اسفندماه 1396 پایان یافته اند یا منتشر شده باشند، امکان 

شركت در این دوره از جشنواره را دارند.
هدف از برگزاری این جشنواره، بسترسازی تولید دانش در 
حوزه علوم انسانی و اسالمی، ایجاد نگرش مثبت به علوم 
انسانی و ضرورت های استفاده از آن در تبیین پدیده های 
انسانی، معرفی نقش علوم انسانی در توسعه دانش بشری، 
اكنون،  و  گذشته  در  تمدن سازی  و  اجتماع  مدیریت 
فرصت سازی برای عرضه نظرات و نقد آنها، و تقویت و توسعه 

ایده بازنگری علوم انسانی در ایران و جهان اسالم است.
بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسالمی در حوزه علوم 
انسانی اسالمی و كمک به تبیین اهمیت، كاركرد و نقش 
مؤثر علوم انسانی در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری 

ملی و بین المللی، از دیگر اهداف این جشنواره است.

برای سال تحصيلی 97-96:
آخرین مهلت استفاده از جوایز 

دانشجویی بنیاد نخبگان اعالم شد

ملی  بنياد  تحصيلی  جوایز  مشمول  دانشجویان 
نخبگان در سال تحصيلی ۹6-۹7 تا ۱۹ اردیبهشت 
از  مربوطه  های  فرم  تکميل  با  دارند  فرصت   ۹7

تسهيالت راتبه دانشجویی استفاده كنند. 
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در 
سال تحصیلی 96-97 تا 19 اردیبهشت ماه سال 97 فرصت 
در خصوص  دانشجویی  فعالیت های  به  مربوط  فرم  دارند 
استفاده از تسهیالت راتبه دانشجویی )واریزی ماهیانه( را 
تکمیل و به مركز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.

نخبگان  ملی  بنیاد  تحصیلی  جوایز  مشموالن  تمامی 
)دانشجویانی كه نام آنها در لیست تأیید شده از طرف بنیاد ملی 
نخبگان است( در خصوص دریافت راتبه دانشجویی )واریزی 
ماهیانه( در مقاطع مختلف باید موارد اعالم شده را اعمال كنند. 

كار  گزارش  ارائه  بدون  اول،  نیمسال  در  راتبه  این  مبلغ 
دانشجویی از سوي بنیاد برای دانشجویان واریز شده است؛ 
ولی برای نیمسال دوم باید گزارش كار دانشجویی برای بنیاد 
ملی نخبگان ارائه شود تا مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت شود.
دانشجویانی كه در حال انجام فعالیت دانشجویی در مراكز 
مرتبط با دانشگاه ها هستند، تا 19 اردیبهشت ماه فرصت 
لینک  از  را  دانشجویی  فعالیت های  به  مربوط  فرم  دارند 
مربوطه دریافت و تکمیل كرده و به مركز رشد استعدادهای 

درخشان تحویل دهند.
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  داوطلباني كه در آزمون  ورودي  دوره هاي  كارشناسي ارشد 
المپیاد علمي - دانشجویي   ناپیوسته  سال 1397 و همچنین  بیست و سومین دوره  

كشور ثبت نام  نموده اند، بدین وسیله  توجه  آنها را به  موارد ذیل  معطوف  مي دارد:

الف - برگزاري آزمون و پرینت كارت شركت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 6 اردیبهشت و نوبت صبح 
جمعه مورخ 7 اردیبهشت  ماه سال 1397 و بر اساس اطالعات مندرج روي كارت 
شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان  متقاضي  هر یک  
از كدرشته هاي امتحاني  الزم  است  كه به نشاني مندرج روي كارت شركت در آزمون 
استان محل  به  توجه  با  داوطلبان  آزمون  برگزاري  نمایند. شهرستان محل  مراجعه 

اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي باشد.
الزم به توضیح است كه كارت شركت در آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاریخ و 
محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 97/2/3 براي مشاهده و پرینت روي 
سایت سازمان به آدرس:  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم 
است كه بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال 
تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره پرونده و كد رهگیري( نسبت به پرینت كارت 
شركت در آزمون اقدام نمایند. بدیهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملي یا اصل شناسنامه 
عکسدار و ارائه آن الزامي است؛ لذا كلیه داوطلبان بایستي شخصاً براي پرینت كارت 

شركت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره- آن دسته از داوطلباني كه، عالوه بر كدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شركت 
نیز  شناور(  )رشته   دوم  امتحاني  رشته  عنوان  به  امتحاني  كدرشته   64 از  یکي  در 
این  از سایت  نیز  را  امتحاني دوم خود  آزمون رشته  در  باید كارت شركت  بوده اند، 

سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي كارت مراجعه نمایند.
1- آزمون  كدرشته  هاي امتحاني 1128 )آموزش زبان ژاپني(، 1129 )زبان و ادبیات 
اردو(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، 13۵6 )نمایش عروسکي( و   1360 
داوطلبان   لذا  شد؛  خواهد  برگزار  تهران   شهرستان  در  منحصراً  موسیقي (  )مجموعه 
تاریخ  و  آدرس  اساس   بر  كه  دارد  ضرورت   مذكور  امتحاني  كد رشته هاي  از  هریک 
مندرج روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران 

مراجعه نمایند.

امتحاني  كدرشته هاي  شامل  امتحاني  كدرشته   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
از  آنها  1147، 1149 ، 11۵0 ، 11۵4،  11۵۵، 11۵7 ،11۵8 و  11۵9 كه ثبت نام 
سوي دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و با هماهنگي این سازمان صورت گرفته است، در 
شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطالعیه اي كه هر یک از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمایند، آزمون این كدرشته ها در تاریخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طریق سایت سازمان  از داوطلبان، كارت شركت  در  آزمون  این دسته  براي  شد. 

صادر نشده است.

ب - المپیاد علمي ـ دانشجویي 
نظر به اینکه همزمان با برگزاري آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1397، اولین مرحله آزمون بیست و سومین دوره المپیاد علمي ـ دانشجویي 
جغرافیایي  علوم  مجموعه   ،)1101 )كد  فارسي  ادبیات  و  زبان  رشته هاي  در  كشور 
)كد 1102(، علوم اقتصادي )كد 110۵(، مجموعه الهیات و معارف اسالمي ـ علوم 
قرآني )كد1111(، مجموعه علوم تربیتي )كد 1117(، مجموعه حقوق )كد 1126(، 
)كد1203(،  شیمي   ،)1201 )كد  زمین  علوم   ،  )1133 )كد  روان شناسي  مجموعه 
مجموعه فیزیک )كد 1204(، مجموعه زیست شناسي سلولي ملکولي )كد 1206(، 
آمار )كد 1207(، مجموعه ریاضي )كد1208(، زیست شناسي گیاهي )كد 1213(، 
زیست شناسي جانوري )كد 1214(، مجموعه مهندسي برق )كد 12۵1(، مجموعه 
مهندسي شیمي )كد 12۵7(، مهندسي صنایع )كد12۵9(، مجموعه مهندسي عمران 
و  مواد  مهندسي  مجموعه   ،)1267 )كد  مکانیک  مهندسي  مجموعه   ،)1264 )كد 
اصالح  و  زراعت  مجموعه   ،)1277 )كد  كامپیوتر  مهندسي   ،)1272 )كد  متالورژي 
نباتات )كد 1303( و طراحي صنعتي )كد1362( برگزار مي گردد؛ لذا آن دسته از 
داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپیاد علمي ـ دانشجویي كشور 
شده اند، الزم است كه بر اساس برنامه زماني اعالم شده براي هر یک از رشته هاي 
مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمایند. داوطلبان 
به   97/2/3 تاریخ  از  مربوط  كدرشته هاي  داوطلبان  سایر  با  همزمان  باید  فوق الذكر 
سایت اینترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرینت كارت شركت در آزمون اقدام و 
براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني 

مربوط مراجعه نمایند.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

  تاریخ ، محل  رفع نقص كارت و برگزاري  آزمون  

ورودي دوره هاي  كارشناسي ارشد ناپیوسته  سال  

1397 و همچنین  بیست و سومین دوره المپیاد 

علمي ـ  دانشجویي  كشور
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ج- كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 
مشاهده  مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص  داوطلبان 

نمودند، الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند.
1- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در كارت  شركت در آزمون، با زبان  خارجي  وي  كه 
در ثبت نام  اینترنتي انجام شده )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، مغایرت  دارد، 
یا در رابطه با معلولیت )نابینا، كم بینا، ناشنوا، كم شنوا و معلول جسمي حركتي( 
اختالفي مشاهده مي شود، ضروري است كه از روز سه شنبه 97/2/4 از ساعت 8:30 
باجه رفع  نماینده سازمان سنجش مستقر در  به  الي 18:00  الي 12:00 و 14:00 
نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید)آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول شماره 2 

این اطالعیه آمده است(.
2- در صورتي كه  در رابطه  با سایر مندرجات  كارت شركت در آزمون، از جمله نام 
مفاد  براساس  )معدل  كارشناسي  دوره  معدل  و  تحصیل  محل  نام  تحصیلي،  رشته 
بند »ه « مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام اینترنتي انجام شده، اشکالي  
لینک  طریق  از  مذكور  موارد  یا  مورد  اصالح  براي  كه  است  الزم  مي شود،  مشاهده  
مربوط حداكثر تا تاریخ 97/2/7 منحصراً به سایت اینترنتي سازمان قسمت ویرایش 

اطالعات كارت مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
3- داوطلبان شركت كننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزینش در رشته هاي 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعي است الزم است در زمان تکمیل فرم انتخاب 

رشته اینترنتي، در این خصوص طبق اعالم این سازمان اقدام نمایند.

د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران
1- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته از 
متقاضي سهمیه  به ضوابط  توجه  با  و  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  داوطلباني كه 
قرارگرفته  ارگان ذي ربط  تأیید  مورد  آنان  و سهمیه  ایثارگران شده اند  و  رزمندگان 

است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابي قید شده است. 
2- آن دسته از داوطلباني كه در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته 
با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره یک )1( آزمون  سال 1397 
مذكور متقاضي سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي ارگان ذي ربط مورد 
تأیید قرار نگرفته، در كارت شركت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده 

درج نشده است.
3- داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه هاي ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بسیج  )سازمان  پاسداران  سپاه  كشاورزي،  جهاد  وزارت  ارگان  رزمندگان  سهمیه  و 
مستضعفان( و واحدهاي تابعه ستاد كل نیروهاي مسلح، براي اعالم مغایرت الزم است 
)قسمت  سازمان سنجش  اینترنتي  به سایت  منحصراً   97/2/7 تاریخ  تا  كه حداكثر 
ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت، نسبت به اصالح 
و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوي ارگان مربوط، 
سهمیه براي آنان اعمال گردد. ضمناً به داوطلبان تأكید مي گردد براي اطمینان بیشتر 
مراجعه  نیز  ارگان هاي ذي ربط  به  ویرایش(   از  )بعد  بررسي وضعیت سهمیه خود  و 
نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي 

در این زمینه، قابل قبول نیست.

ه - معدل 
معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت نام اینترنتي كه از 
سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گردیده است؛ لذا داوطلبان الزم است كه معدل 
مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي و در 
صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت 
به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهي است كه در غیر این صورت، مسؤولیت 
هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در این مورد 

پذیرفته نیست. ضمناً الزم به ذكر است كه در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولي 
داوطلبان داراي مغایرت معدل نیز اقدام شده است. 

تبصره ۱- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلباني كه تا تاریخ 
96/10/1 )زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گردیده  یا به عبارت دیگر موفق به اخذ مدرك لیسانس )كارشناسي( شده اند، باید 
معدل  مندرج  در مدرك  لیسانس  )كارشناسي( آنان با معدل مندرج در كارت شركت 

در آزمون یکسان باشد.
شروع  زمان  در  كه  كارشناسي  مقطع  در  تحصیل   به   شاغل   دانشجویان   تبصره 2- 
بوده اند،  دانشجو  )تاریخ 96/10/1( همچنان  آزمون  این  براي شركت در  ثبت نام  به 
اعم از اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت نام فارغ التحصیل شده  یا حداكثر تا تاریخ 
96/11/30 فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است كه در قسمت ویرایش اطالعات كارت 
شركت در آزمون، نسبت به اصالح معدل خود براساس مدرك فارغ التحصیلي اقدام 

نمایند.
تبصره ۳- دانشجویان سال آخر كه حداكثر تا تاریخ 97/6/31 فارغ التحصیل خواهند 
شد، الزم است كه میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ 96/11/30 را در قسمت 
ویرایش اطالعات كارت شركت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل 
تحصیل مقطع كارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در این اطالعیه( را به تأیید 
مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به 

مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند. 
مقطع  معدل  باید  ناپیوسته  كارشناسي  مدرك  داراي  فارغ التحصیالن    -4 تبصره 
با معدل مندرج در كارت  آنان  )لیسانس(  كارداني )فوق دیپلم ( و مقطع كارشناسي 

شركت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره 5- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع كارشناسي ناپیوسته، كه  پس  از 
اخذ مدرك  كارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  كارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اكنون نیز دانشجو بوده و حداكثر تا تاریخ 97/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد، باید 
معدل مقطع كارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع كارشناسي آنان 
تا تاریخ  96/11/30 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 

2 فوق یکسان باشد.

و- تذكرات مهم 
1- شروع فرآیند برگزاري آزمون صبح ها از ساعت 7:30 )هفت و سي( و بعدازظهر از 
ساعت 14:30 )دو و نیم بعدازظهر( است. دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس ساعت 
7:00 )هفت صبح( و بعدازظهر رأس ساعت 14:00 )دو بعدازظهر( بسته خواهد شد؛ 
امتحاني،  به حوزه  از ورود داوطلبان  امتحاني،  از بسته شدن دِر سالن هاي  لذا پس 

ممانعت بعمل خواهد آمد.
2- براي  پاسخگویي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
3- داوطلبان الزم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد، 
لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش و سنجاق 
را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسایل  اضافي  مانند ساك  دستي ، كیف  دستي ، 
پیجر، تلفن  همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  كتاب، 
ماشین حساب و نظایر آن و همچنین وسایل  شخصي  به  جلسه  آزمون  اكیداً خودداري  
شود. بدیهي  است  كه  به  همراه داشتن  هر كدام  از وسایل  مندرج  در این  بند، به  عنوان  
تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با داوطلبان  ذي ربط برابر آیین  نامه  تقلب  و تخلف  رفتار 

خواهد شد.
4- نظر به اینکه سؤاالت رشته هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
شده است كه براي پاسخگویي به سؤاالت دروس ذي ربط نیاز به ماشین حساب نیست، 
لذا به كلیه داوطلبان تأكید مي گردد كه با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي به 
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سؤاالت هر یک از رشته هاي امتحاني، نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلباني 
كه ماشین حساب براي شركت در جلسه آزمون )از هر نوع آن( به همراه داشته باشند 
ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري كه در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
۵- پس  از برگزاري  آزمون  و تصحیح  اوراق ، كارنامه كلیه  داوطلبان  شركت  كننده  در 
آزمون  هر یک  از كدرشته هاي  امتحاني ، به نحو مقتضي و در دهه دوم خرداد ماه سال 
1397 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور در اختیار داوطلبان قرار داده  

خواهد شد.
اساس  بر  كه  دارد  ضرورت  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلباني   -6
انتخاب كد رشته محل هاي  به  اعالم مي گردد، نسبت  دستورالعمل هایي كه متعاقباً 
اقدام  امتحاني مجاز  یا كدرشته هاي  امتحاني  از كدرشته  تحصیلي مورد عالقه خود 
و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند. اطالعیه 
این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي 
اطالع  و  نامه خبري  نشریه پیک سنجش )هفته  داوطلباني كه مجاز مي گردند، در 
رساني سازمان سنجش آموزش كشور( منتشر و همچنین در سایت سازمان نیز قرار 

داده خواهد شد.
نشوند،  آزمون خود  پرینت كارت شركت در  و  به مشاهده  7- داوطلباني كه موفق 
این  نماینده  به  شده،  اعالم  زمان هاي  در  موضوع  پي گیري  براي  كه  دارد  ضرورت 

سازمان مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2( مراجعه نمایند.

قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

ارتکاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه  الف- 
دستگاه هاي  و  الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبیل:
1- ارائه مدرك یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندركاران آزمون از قبیل 
عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایر مدارك و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شركت یا معاونت 
در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر، قبل 
یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.

ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )۵(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در 

آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون 
قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون ها است.

هیأت هاي   )۵( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( 
تا یک میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات 

به محاكم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سركرده گروه 
یا شبکه به حداكثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء كه در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتکب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 
یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا كمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محکوم مي گردد.
در  مندرج  مجازات هاي  از  یکي  به  فردي  قطعي  محکومیت  صورت  در   -10 ماده 
به  )6(، هیأت رسیدگي  ماده  )الف(  بند  استثناي مجازات مندرج در  به  قانون،  این 
تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه 
آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا مدرك به وي خودداري خواهد 
نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا 

دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
بر عهده هیأت بدوي  امتحان مجدد  از  نتایج حاصل  بر اساس  این داوطلب،  آزمون 

است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، كه براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)۵( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تاسیس و اداره این گونه مراكز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي كه فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیري تخلفات آنان 

اقدام نماید.
از  سؤاالت،  به  پاسخگویي  و  اطالعات  واحد  كه  مي رساند  اطالع   به  ضمنًا 
تعطيل  ایام  از  غير  به  اداری  وقت  در   ۹7/2/6 لغایت  روزه  همه  تاریخ  این 
آماده پاسخگویي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور 
حاصل  تماس   02۱  -  42۱6۳ تلفن  شماره  با  خود  سؤاالت  به  پاسخگویي 

فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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آزمون  شركت كنندگان  اطالع  به  بدین وسیله   1397/1/21 مورخ  اطالعیه  پیرو 
كارنامه  كه  مي رساند   1397 سال  )نیمه متمركز(   »Ph.D« دكتري  دوره  ورودي 
نتایج اولیه آزمون مذكور امروز )دوشنبه 1397/1/27( روي پایگاه اطالع رساني این 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  قابل مشاهده بوده و داوطلبان با استفاده 
داوطلب  شناسنامه اي  مشخصات  همچنین  و  پرونده  شماره  یا  داوطلبي  شماره  از 
)نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد( به كارنامه نتایج اولیه آزمون خود 
دسترسي خواهند داشت. آن دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه اولیه، 
مورخ 97/2/3  روز دوشنبه  از  باید  انتخاب رشته هاي تحصیلي گردیده اند،  به  مجاز 
 تا روز شنبه مورخ 97/2/8 نسبت به ثبت كدرشته محل هاي انتخابي خود )حداكثر 
آزمون  آن  در  كه  امتحاني  رشته  به  توجه  با  وجود(  صورت  در  محل  كدرشته   ۵0
داوطلبان  از  این دسته  به  نمایند.  اقدام  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  داده اند، 
توصیه مي شود كه ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
مورد  كدرشته محل هاي  سپس  نموده،  اقدام  آن  با  مرتبط  اطالعیه هاي  و  تحصیلي 
عالقه خود را، از كدرشته  محل هاي مربوط به رشته امتحاني انتخاب و اولویت ها را به 
ترتیب عالقه، مرتب نموده و پس از آن، نسبت به ثبت انتخاب هاي خود اقدام نمایند. 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي این آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني 
به  از عصر روز پنج شنبه مورخ 1397/1/30 در اختیار داوطلبان مجاز  این سازمان 

انتخاب رشته قرار خواهد گرفت.
الزم به توضیح است كه اسامي معرفي شدگان داراي حدنصاب، به منظور شركت 
در مرحله دوم )مصاحبه، بررسي سوابق علمي و پژوهشي و ...( همراه با برنامه زماني 
مراجعه به دانشگاه هاي مجري در اواخر اردیبهشت ماه 97 از طریق پایگاه اطالع رساني 

این سازمان منتشر خواهد شد. 
ضمناً نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل معطوف می دارد:

مجاز  اولیه،  نتایج  كارنامه  مفاد  به  توجه  با  كه  داوطلباني  از  آن دسته  اطالع  به   -1
 )2180 امتحانی  )كدرشته  اسالمی  معارف  مدرسی  مجموعه  در  رشته  انتخاب  به 
معارف  مدرسي  گرایش  به  مربوط  كدرشته محل هاي  انتخاب  به  مایل  و  گردیده اند 
كدرشته  در  متقاضي  داوطلبان  ورود  شرط  كه  آنجا  از  مي رساند  هستند،  اسالمي 
امتحاني مذكور به دانشگاه، عالوه بر كسب نمره علمي الزم، احراز شرایط و ضوابط 
شماره  )دفترچه  مذكور  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج 
معاونت  ارزشيابي  و  جذب  مدیریت  سوي  از  كه  است  مصاحبه اي  نتیجه   ،)1

مقام  نمایندگي  نهاد  اسالمي  معارف  دروس  و  استادان  پژوهشي  آموزشي، 
معظم رهبري در دانشگاه ها انجام خواهد شد؛ لذا این دسته از داوطلبان، چنانچه 
در ردیف معرفي شدگان داراي حدنصاب براي انجام مراحل مصاحبه قرار گیرند، الزم 
است كه حداكثر تا 7 روز پس از اعالم نتایج معرفي شدگان )اواخر اردیبهشت ماه(، 
براي طي مراحل پذیرش به پایگاه اطالع رساني معاونت آموزشي، پژوهشي استادان و 
دروس معارف اسالمي )به نشاني: www.asatid.org( مراجعه و ضمن ثبت نام در 
این سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بدیهي است كه 
عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. 
در پایان الزم به ذكر است كه در گزینش نهایي، وضعیت علمي داوطلباني كه مبادرت 
به تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي اینترنتي خود در موعد مقرر ننمایند یا 
نتیجه مراحل مذكور از سوي معاونت فوق الذكر به صورت عدم تأیید به این سازمان 

اعالم گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
به  مربوط  امتحاني  رشته هاي  كد  از  یک  هر  انتخاب  به  عالقه مند  داوطلبان   -2  
دانشگاه هاي: امام صادق )ع(، جامع امام حسین )ع( و علوم انتظامي امین، كه فقط 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه شده اند، در صورت تمایل و دارابودن 
شرایط الزم، مطابق توضیحات انتهاي دفترچه مي توانند كدرشته محل هاي مربوط به 

دوره هاي روزانه دانشگاه هاي ذي ربط را نیز انتخاب نمایند.
رشته های  انتخاب  به  عالقه مند  و  بوده  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلبانی   -3
دانشگاه های آزاد اسالمی هستند، الزم است كه به سایت دانشگاه مذكور مراجعه و 
بر اساس اطالعیه های مربوط كه در سایت آن دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد، اقدام 

نمایند.
درباره  كه  صورتي  در  نتيجه،  اعالم  كارنامه  دریافت  از  پس  داوطلبان، 
از  تا تاریخ ۹7/2/۱0  مندرجات آن سؤالي داشته باشند، مي توانند حداكثر 
طریق سيستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در سایت این سازمان، سؤاالت 
اكيداُ  حضوري  مراجعه  یا  و  پستي  نامه  ارسال  از  و  نموده  مطرح  را  خود 
خودداري نمایند. بدیهي است به كليه مکاتباتي )اینترنتي یا غيراینترنتي( 
كه بعد از تاریخ ۹7/2/۱0 در این خصوص واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 كارنامه نتایج اولیه و زمان انتخاب 

رشته هاي تحصیلي آزمون ورودي 

دوره دكتري »Ph.D« )نیمه متمركز( سال 1397
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با خالصه نویسی 

بهرت یاد بگیرید 

و در وقت خود 

رصفه جويی كنيد
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یکی از كارهای بسیار مهمی كه شما داوطلبان عزیز در طی مطالعه و آمادگی برای 
كنکور باید انجام دهید این است كه از روش خالصه برداری مطالب در زمان مطالعه 
زیادی  بسیار  تأثیر  خالصه برداری،  می دانید،  شما  همه  كه  همان طور  ببرید.  بهره 
اهمیت  از  داوطلبان  بیشتر  اینکه  با  می گذارد.  شما  یادگیری  و  پیشرفت  میزان  بر 
آن  صحیح  شیوه های  و  خالصه برداری  روش های  اما  هستند،  مطلع  خالصه برداری 
را نمی دانند. به همین دلیل در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با خالصه نویسی، 

اهمیت آن و شیوه های صحیح این كار، بیشتر آشنا كنیم. 
به  نسبت  می پردازند،  مطلب  خواندن  به  تنها  مطالعه  هنگام  در  كه  دانش آموزانی 
كمتری  بازده   دارای  می كنند،  خالصه برداری  مطالعه،  هنگام  در  كه  دانش آموزانی 
كه  مطالبی  به  نسبت  را  خود  عالقه   بمرور،  دانش آموز  علت،  همین  به  و  هستند 
به صورت  نتیجه، مطالب  به آن توجه كند؛ در  از دست داده و نمی تواند  می خواند 
فعاالنه در ذهن وي پردازش نمی شود؛ به طور مثال، شما ناگهان متوجه مي شوید كه 
در صفحه  4۵ كتاب هستید، بی آنکه بدانید در همان صفحات  گذشته، چه خوانده اید؛ 
انگار فقط آنها را ورق زده اید؛ پس اگر هنگام مطالعه، خالصه نویسی كنید، حاصل كار 
مفیدتر از زمانی است كه صرفاً مطالب را می خوانید؛ زیرا در زمان خالصه نویسی، 
مغز شما، حالت فعال تری دارد و سبب می شود كه توجهتان به مطالب بیشتر شود و 
احتمال آنکه مطالب را طوری پردازش كنید كه معنای شخصی برایتان داشته باشد، 

افزایش مي یابد.
  برای شما داوطلبان عزیز كنکوری، و حتی دانش آموزانی كه مشغول درس خواندن 
هستید، خالصه  نویسي به چهار دلیل پیشنهاد مي شود: اول اینکه هنگام مطالعه در 
عمیق تر كردن یادگیري و دقیق خوانی مؤثر است. دوم آنکه حجم و زمان مرور كمتر 
شده و امکان مرورهاي چندین باره را به شکلي سریع فراهم مي  كند. سوم آنکه اگر 
خالصه نویسی به شیوه اي صحیح انجام گیرد، به هنگام مرور، كارآیی بهتر و مؤثرتری 
در مقایسه با مطلب اصلی خواهد داشت، و چهارم آنکه، خالصه نویسی، این امکان را 
فراهم مي كند تا تمام مطالب و مباحث مرتبط با یک موضوع را كه در كتاب درسي، 
جزوه، كتاب كمک آموزشي و هر منبع دیگري پراكنده است، در یک جا جمع  آوري 
كرده، از پراكنده خواني جلوگیري نموده و در وقت و زمان خود صرفه جویی كنید.  

روش هاي مختلف خالصه كردن
آن  و  دارید  الزم  مجزا  ابزار  یک  تنها  كنید،  نویسي  خالصه   اینکه  برای   
باید  شما  خوب،  نویسی  خالصه  یک  برای  است.  یادداشت  دفترچه  هم 
از  و  كنید  یادداشت  دفترچه  یک  در  را  درس  یک  خالصه های  تمام 
خالصه نویسي در برگه هاي پراكنده و صحافي نشده خودداري نمایید؛ 
زیرا با گذر زمان، حجم یادداشت ها افزایش خواهد یافت و ترتیب 
آنها به هم خواهد خورد و یافتن و مرتب كردن آنها زمان و انرژي 
زیادي مي طلبد و كاري خسته كننده خواهد بود. خالصه نویسي، 
خط  نویسي،  حاشیه  یادداشت برداري،  مختلف  فنون  شامل 
مي شود  عالمت گذاري  و  بندي  دسته   جمالت،  زیر  كشي 
كه بسته به شرایط و نوع مطالعه، می تواند مختلف بوده 
و حتی برای یک درس، موارد متعددی را شامل شود. 

عالمت گذاری- 1
بهترین فن مطالعه، درگیر شدن با مطلب یا به 
عالمت گذاري،  است.  فعال  مطالعه  اصطالح، 
سریع ترین روش براي مطالعه فعال است و 
مي كند.  مشخص  نیز  را  مهم  نکات  البته 

زماني كه مطلبي را مطالعه مي كنید، جایي كه برایتان سؤال باقي مي  ماند و مطلب 
آن  كنار  و  كنید  استفاده  )؟(  سؤال  عالمت  از  نمي  شوید،  متوجه  كامل  طور  به  را 
آن  در  و  بوده  پرسش  خیز  مطالب،  كه  نمودید  احساس  هرجا  بزنید.  عالمت  مطلب 
به نکته مهمی اشاره شده است، عالمت تعجب )!( بگذارید و جایي كه به یک كلمه 
یا عبارت كلیدي برخوردید، دور آن را خط بکشید و پاراگراف هاي مهم را با ستاره 
)*( مشخص كنید. به طور كلي، هنگام مطالعه، استفاده از عالمت  گذاري، سرآغاز 
خوبي براي مطالعه دقیق و فعال است. دقت داشته باشید كه در استفاده از عالمت  ها 
و انتخاب جمالتي كه خط كشي مي  شوند، زیاده  روي نکنید؛ چرا كه در مطالعه  هاي 

آتي حوصله  تان سر مي رود.

خط كشیدن زیر مطالب مهم- 2
یکی از شیوه هایی كه در خالصه نویسی به كار می رود، خط كشیدن زیر مطالب مهم 
است. معموالً این روش در میان بیشتر دانش آموزان و داوطلبان از محبوبیت برخوردار 
است؛ زیرا هم راحت تر از یادداشت برداری است و هم داوطلب احساس می كند كه 
زیر  كشیدن  برای خط  است.  كرده  تغییری خالصه  كمترین  بدون  را  مهم  مطالب 
مطالب مهم، بهتر است كه از خودكارها، مدادها یا ماژیک های رنگی استفاده كنید؛ 
مثاًل مطلب بسیار مهم را با یک رنگ، مطالب كمتر مهم را با رنگ دیگر و مطالب 
هر فصل یا موضوع را نیز با رنگی خاص خط بکشید. انجام این كار باعث می  شود تا 
هم مطالب، بیشتر در ذهن شما باقی بماند و هم تنوع بیشتری داشته باشید و زود 

خسته نشوید. 
  در خالصه نویسی به روش خط كشیدن زیر مطالب، باید توجه داشته باشید كه با 
وسواس اینکه ممکن است مطلبی از قلم بیفتد، زیر همه مطالب را خط نکشید؛ زیرا 
حاصل كار، صفحه ای پر از خط در زیر جمالت می شود، نه یادگیری بیشتر. اگر شما 
در هر صفحه، زیر مطالب زیادی را خط بکشید احتمال كاهش یادگیری وجود دارد 
و نشانه  آن است كه این وسیله را جانشین توجه واقعی به مطلب و برگرداندن مطلب 
به زبان خود كرده اید. چیزی كه هنگام انجام این كار باید مّد نظر قرار دهید و زیر 
آن را خط بکشید، اطالعات مهم، مانند: نتیجه گیری های كلی، تعریف های كلیدی و 
جمله های اصلی كه وظیفه  آنها توضیح و تشریح نکات است، جمالت كلیدی، نکات 

تستی و ... است؛ بدون اینکه به اندیشه  اصلی مطلب خدشه ای وارد آید.

حاشیه نویسي - 3
كه  است  این  دهید  انجام  می توانید  خالصه نویسی  در  كه  مهمی  كارهای  از  یکی 
و  مهم  مطالب  از  مجموعه اي  انتقال  هدف  با  نویسی  حاشیه  كنید.  حاشیه نویسی 
می توانید  نویسی  حاشیه  در  كرده اید.  مطالعه  شما  كه  است  متنی  از  شده  خالصه 
یا  زبان خودتان در حاشیه كتاب  به  و  استخراج  را  پاراگراف  كلیدي ترین جمله هر 
جزوه یادداشت كنید. برای انجام این كار در پایان هر پاراگراف از خودتان بپرسید كه 
این پاراگراف قصد داشت چه مطلبي را به من بیاموزد، و آن را در یک جمله و با زبان 
خودتان، نه به صورت كتابي، بیان كرده و یادداشت نمایید؛ به عالوه مي توانید سؤال، 
به همان موضوع است و در جاي دیگري  یا هر مطلب دیگري را كه مربوط  انتقاد 
یادگیري  و  فکر، دقت، حفظ  تمركز  به  فرآیند  این  كنید.  خوانده اید، حاشیه نویسي 

بهتر كمک مي كند.

دسته بندی- 4
یکي دیگر از روش هاي مهم خالصه  نویسي، دسته بندي است. به كارگیري این روش 
یا احادیث درس دین  و زندگي، كه شامل  انجام براي مباحثي مانند: تاریخ ادبیات 
دسته ها و طبقه  بندي  هاي مختلف است، بسیار مفید است. روش انجام كار نیز به این 
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صورت است كه باید مطالب مختلفي را كه مي توان در یک دسته قرار داد، یک جا 
نوشت و آنها را دسته  بندي كرد؛ به عنوان مثال، مي شود شاعران را بر حسب قرن، یا 

احادیث را بر اساس اشخاص، دسته  بندي نمود.

یادداشت  برداري - 5
یادگیری  به  می تواند  كه  است  یادداشت  برداري  خالصه  نویسي،  نوع  ترین  اصلي  
نماید.  طوالنی مدت و همین طور، صرفه جویی در وقت شما كمک بسیار مؤثری 
یادداشت برداری، عبارت است از برداشت كلیدي  ترین مفاهیم هر مطلب و ثبت آن 
در دفترچه اي جداگانه به شیوه اي خاص كه در مرورهاي آتي كارایي داشته باشد. هر 
برگه یادداشت  برداري شده باید داراي دو ویژگي مهم باشد: اول اینکه باید خالصه و 
كلیدي باشد؛ یعني آنچه را كه یادداشت مي كنید باید حجمي بسیار كمتر از آنچه كه 
در متن اصلي موجود است، داشته باشد. دومین ویژگي یادداشت  برداري، تداعي گر 
بودن یادداشت  هاست؛ یعني همه آنچه را كه پاراگراف و متن قصد انتقال آن را داشت، 
این یادداشت ها بتواند به شما انتقال دهد و یادآوري  نماید؛ به بیان ساده، یادداشت ها 

باید مفید، اما مختصر باشند.
ممکن است كه در ابتدا، شما در انجام هر یک از این روش های خالصه نویسی، با 
مشکل مواجه شوید، اما اگر بخواهید و اراده كنید كه مطالعه خوبی برای كنکور داشته 
باشید، حتماً می توانید بتدریج، مطالب را به بهترین شکل ممکن خالصه برداری كنید. 
به خاطر داشته باشید كه یک مطلب، بسته به اهمیت و تستی بودن آن، می تواند به 

همه اشکال یا یک شکل خالصه نویسی شود. 
در خالصه نویسی، نکات زیر را باید رعایت كنید تا در وقت خود صرفه جویی كرده و 

از زحمت خودتان هم بهترین نتیجه را بگیرید:
كار - 1 به  مهم،  كلمات  ثبت  هنگام  به  یادداشت ها  كردن  كارا  راه های  از  یکی   

نگرفتن كلمات اضافی است. در خالصه نویسی، هر قدر اطالعاتی با كلمات كمتر 
كه  بنابراین، هنگامی  است؛  باالتر  آن  كارآیی  نقل شود،  كوتاه تر  عبارت های  و 
اطالعات نسبتاً زیادی را در چند كلمه خالصه می كنید، یادداشت های شما كارا 
هستند. در یادداشت ها باید هدفتان این باشد كه حتی االمکان مطالب مختلف 
اعم از درس معلم، كتاب و جزوه را در جمله های كوتاه و مفید بگنجانید. انجام 
این كار سبب می شود كه توجه شما صرفاً به اطالعات مهم متمركز شود. باید 
از این گونه جمله ها، یعنی از جمله هایی كه كلی ترین و محوری ترین اطالعات 
را در بر دارند، یادداشت بردارید و به جمله هایی كه از لحاظ اهمیت ساختاری، 

ضعیف و حاوی اطالعات جزئی ترند، توجه چنداني نکنید. 
 در خالصه نویسی، ابتدا باید كلیات موضوع مورد توجه قرار گیرد و موضوعات - 2

در  شود.  پرداخته  جزئیات  به  سپس  و  شود  رسم  درختی  نمودار  صورت  به 
اول  دو جمله   در  اصلی  نکته   و  ایده  معموالً  كه  كرد  دقت  باید  خالصه نویسی 
اما  باشد؛  مطلب  این  توضیحات  شامل  پاراگراف،  بقیه   و  شود  بیان  پاراگراف 
یادآوري این نکته بدان معنی نیست كه بقیه  متن، مهم نیست، بلکه در ادامه  
مانند: »نخستین«، »مهم ترین عامل«، »بیشترین  به كلمات كلیدی  باید  متن 

تأثیر«، »نکته  اساسی«، »در نتیجه« و مثبت یا منفي بودن افعال توجه كرد.
یکی از كارهایی كه می توانید در خالصه نویسی انجام دهید، این است كه طرز - 3

ارتباط موضوعات اصلی و فرعی را به كمک نمودار درختی نمایش دهید تا به 
درك بهتر مطالب كمک كند. 

در هنگام مطالعه  مباحث درسی، ابتدا به كشیدن خط در زیر مطالب اصلی، مهم - 4
و با اهمیت بپردازید و سپس خالصه نویسی كنید؛ زیرا انجام دو فعالیت مجزا، 
یادگیری و خالصه نویسی در یک زمان واحد، باعث ایجاد اخالل و عدم تمركز 

در انجام هر دو عمل می شود. 

خالصه نویسی شما، چنانچه شامل خالصه  مباحث درسی، نکات مهم در كتاب - ۵
درسی و جزوات یا تست های غلط و »نزده « شما در آزمون ها و مجموعه های 
یا  كتاب  داخل  از  فقط  نباید  الزاماً  و  باالست  ارزش درسی  دارای  تست  باشد، 

جزوه  شما جمع آوری شود.
هنگام مطالعه  مطالب خالصه نویسی شده، كه حاوی خطوط اصلی و پیامدهای - 6

مهم است، به كم اهمیتی مطالبی پي مي بریم كه در زمان خالصه نویسی، مهم 
جلوه كرده اند یا به علت گذشت زمان و مرور مطلب، اهمیت اولیه را ندارند؛ پس 

این نکات را حذف كنید. 
رعایت - 7 شده،  خالصه  متن  با  مناسب  سبکی  انتخاب  به  خالصه نویسی،  در 

یکنواختی افعال از لحاظ زمان، توجه به حجم مطالب و عدم تصرف در پیام ها 
و محتوای متن اصلی، توجه كنید. خالصه درس های فرمولی و قاعده دار مانند: 
درس های شاخه  ریاضیات، فیزیک، شیمی، منطق، گرامر انگلیسی، قواعد عربی، 
دستور زبان فارسی و آیین نگارش، اقتصاد و آرایه های ادبی، از طریق یادداشت 
فرمول ها و قواعد، رسم نمودارهای الزم و طبقه بندی دقیق اجزای هر مبحث 
مباحث  مرور  در  یادآوری  و  تسلّط  منظور  به  كه  است  الزم  و  می آید  فراهم 

خالصه نویسی شده، برای هر مورد مثالی آورده شود. 
چون اغلب قواعد، گاهی از سوي  موارد استثنایی و تبصره ها نقض می شود، این - 8

نکات خالف قاعده نیز باید یادداشت و آموخته شود؛ در واقع، اهمیت استثناها 
از قواعد خیلی بیشتر است و عموماً، سؤاالت مهم و اساسی كنکور از میان این 
نکته  این  به  توجه  ریاضیات،  در درس های هم گروه  استخراج می شود.  مطالب 
ضرورت دارد كه بدانیم توانایی حل مسائل با توانایی تست زنی خیلی تفاوت دارد، 

و مورد دوم، بسیار دشوارتر و  انجام آن، مستلزم تمرین و تکرار فراوان است. 
اسالمي، - 9 معارف  قبیل:  از  تشریحی و حفظ كردنی  در خالصه نویسی درس های 

تاریخ، جغرافیا، تاریخ ادبیات، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روان شناسی، فلسفه، 
 زیست شناسی، زمین شناسی، ادبیات و شیمی )بخش های تعریفی و تشریحی( 

باید كل هر فصل یا گفتار را بخوانید و مطالب اساسی و مهم را به شکلی برجسته 
مشخص سازید و آن گاه نکات مشخص شده را در یک دفتر جداگانه یادداشت 

كنید.
خط كشیدن زیر جمله ها و یادداشت برداری از خواندن تنها و خالصه نویسی از - 10

جمالت خط كشی شده، مؤثرتر است؛ پس باید به هنر خالصه نویسی مجهز بود 
تا از زمان، و نیز از امکانات، بیشترین استفاده را كرد. 

برخی از داوطلبان گمان می كنند كه خالصه نویسی، باعث گرفته شدن وقت - 11
سود  می كنند،  صرف  آن  برای  كه  وقتی  به  نسبت  و  می شود  آنها  مطالعاتی 
كمتری دارد؛ در حالی كه این موضوع برعکس است. از مزایای خالصه نویسی، 
و  كوتاه  زمان  مدت  در  شده  نویسي  خالصه  یادداشت های  از  بهره گیری 
صرفه جویی در زمان، تسهیل در برخورداری از محتویات مهم كتب و جزوات 
در خاطر  به  مطالعه، كمک  برای  در دانش آموزان  انگیزه  ایجاد  در حجم كم، 
سپردن مطالب و از یاد نرفتن آنها و كمک به تمركز فکر هنگام خواندن كتاب 

و جزوه است. 
تاریخ یادداشت  برداري را در گوشه برگه یادداشت نمایید تا در زمان  هاي خاص - 12

مرور سر درگم نشوید. 
مرور - 13 به  باید  را  زمان هایی  خود،  برنامه ریزی  در  كه  باشید  داشته  خاطر  به 

اختصاص دهید و در این زمان های مرور، به جای مطالعه دوباره كتاب یا جزوه، 
خالصه هایی را كه برداشته اید، مطالعه كنید. 

در هر بار مرور خالصه ها، نسبت به مرورهای قبل، می توانید بخشی از خالصه ها - 14
را كه به طور كامل یاد گرفته اید، حذف كنید تا در وقتتان صرفه جویی شود.
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گزارش تصویری بازديد وزير علوم،

تحقيقات و فناوری 
از سازمان سنجش آموزش کشور
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یکي از موضوعات خیلي مهمي كه داوطلبان عزیز كنکوری بسیار به آن فکر می كنند، 
دانش آموزان  معموالً  است.  كنکور  برای  عمومی  دروس  جمع بندی  و  مطالعه  نحوه 
كنکوري درباره اینکه مطالعه درس هاي عمومي را از چه زماني شروع كنند، نیز دچار 
تردید هستند و در این مورد همه آنها یک نظر خاص ندارند. اصوالً دو دیدگاه درباره 
زمان شروع مطالعه دروس عمومی وجود دارد: یک دیدگاه این است كه درس هاي 
را جمع  آنها  می توان  محدود  خیلي  زمان  در  و  هستند  ساده اي  درس هاي  عمومي 
كرد و به همین دلیل، داوطلبانی كه این دیدگاه را دارند مطالعه درس های عمومی 
را به هفته های آخر باقي مانده تا زمان برگزاري كنکور موكول می كنند. گروه دیگری 
ما  و  هستند  ساده اي  درس هاي  عمومي،  درس هاي  اینکه  با  معتقدند  داوطلبان  از 
وقت  است كه  اما الزم  كنیم،  این درس ها كسب  در  باالیي  مي توانیم درصد خیلي 
مناسبی را در برنامه ریزی درسی خود به آنها اختصاص دهیم. این گروه از داوطلبان، 
معموالً مطالعه دروس عمومی را از بهمن ماه یا حتی قبل از آن شروع كرده و تالش 
می كنند تا در هفته های پایانی باقي مانده تا زمان برگزاري كنکور، جمع بندی خوبی 

در این دروس داشته باشند.
چه از گروه اول باشید و چه دوم، فرقی نمی كند؛ مهم این است كه طبق نظر هر دو 
برنامه ریزی  را در  برگزاري كنکور، زمانی  تا زمان  باقی مانده  این روزهای  گروه، در 
درسی خود به دروس عمومی اختصاص دهید. تجربه نشان داده است كه در طول 
درس هاي  به  مي آورند،  خوبي  نمره هاي  كه  دانش آموزاني  معموالً  اخیر،  سال هاي 
عمومي به اندازه درس هاي اختصاصي و متناسب با آن درس ها بها مي دهند و براي 
آنها وقت مي گذارند. دقت كنید كه نه به اندازه و مساوي با درس هاي اختصاصي، ولي 
به طور متناسب و در حّد و اندازه درس هاي اختصاصي، براي درس هاي عمومي زمان 
بگذارید. ما در این مقاله تصمیم داریم تا با توجه به وضعیت هر دو گروه، بگوییم كه 
چگونه می توانید در زمان باقی مانده تا برگزاري آزمون سراسري، مطالعه متوازن، 
مفید و مؤثری در این دروس داشته باشید. قبل از هر چیز باید اشاره كنیم كه دروس 

عمومی در آزمون سراسري شما نقش و اهمیت خاصی دارند. 
از مهم ترین دالیل اهمیت دروس عمومی در كنکور می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- بیشتر داوطلبانی كه خود را برای كنکور آماده می كنند، از زمانی كه تصمیم به 
مطالعه می گیرند، برای درس های اختصاصی خود برنامه ریزی كرده و زمان خوبی را 
برای این درس ها در طی هفته در نظر می گیرند؛ در واقع، بیشتر داوطلبان، به دلیل 
اهمیتی كه برای دروس اختصاصی خود قائل هستند، سعی می كنند كه این درس ها را 
به اندازه كافی مطالعه كرده و تا زمان برگزاري كنکور آنها را بخوبی یاد بگیرند. همین 
موضوع باعث می شود تا رقابت در دروس اختصاصی در میان داوطلبان هر زیر گروه، 
بخصوص در میان كسانی كه به رشته ها و دانشگاه های خوب فکر می كنند، زیاد باشد. 
با وجود تالشی كه داوطلبان برای مطالعه دروس اختصاصی دارند، برخی از داوطلبان 
دروس  كه  كسانی  تا  می شود  باعث  اشتباه  این  و  می شوند  غافل  عمومی  دروس  از 

داوطلبان داشته  به سایر  بهتری نسبت  بخوبی مطالعه كرده اند، وضعیت  را  عمومی 
باشند؛ پس اگر شما داوطلبان عزیز، در وقت باقی مانده به دروس عمومی با جدیت 

بیشتری توجه نمایید، حتماً می توانید نتیجه بهتری از تالش خود به دست آورید.
آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  شروع  می دانید،  عزیزان  شما  همه  كه  همان طور   -2
سراسري با دروس عمومی است و اینکه هر داوطلب به چه میزان از سؤاالت عمومی 
پاسخ بگوید، تأثیر بسیار زیادی بر روحیه او هنگام پاسخگویی به دروس اختصاصی 
مي گذارد. شاید االن به این موضوع چندان فکر نکنید یا اعتقادی به این گفته نداشته 
باشید، اما الزم است بدانید كه هر ساله برخی از داوطلبان، بخصوص داوطلبانی كه 
كوشش و تالش زیادی كرده اند، به دلیل یک شروع نه چندان خوب، روحیه خود را 
در آزمون سراسري تا حدودی از دست مي دهند. گرچه این موضوع به هیچ عنوان 
عمومی ها  به  را  مناسبی  وقت  مانده،  باقی  مدت  در  بتوانید  اگر  اما  ندارد،  عمومیت 
اختصاص دهید، حتماً خواهید توانست با نشاط و انگیزه بیشتری در این آزمون به 

تست ها پاسخ دهید.
3- دروس عمومی به خاطر حفظی بودن و جنبه آسان تری كه نسبت به برخی از 
با  بمانند.  داوطلبان  در ذهن  راحت تر  و  دارند، می توانند سریع تر  اختصاصی  دروس 
توجه به اینکه داوطلبان زیادی وجود دارند كه برای كسب یک رتبه خوب، از قبل 
مطالعه دروس عمومی را در برنامه ریزی خود گنجانده اند، شما می توانید با استفاده 
از این ویژگی دروس عمومی و مطالعه آنها در این مدت باقی مانده، درصدهای قابل 

قبولی را در این دروس كسب كنید. 
حاال كه شما داوطلبان عزیز به اهمیت دروس عمومی در كنکور پی بردید، الزم است 
كه راهکارهایی را برای مطالعه این دروس در روزهای باقی مانده تا زمان برگزاري 
آزمون سراسري به كار ببرید. عموماً داوطلبان عزیز در مطالعه یا مطالعه نکردن دروس 

عمومی به سه گروه تقسیم می شوند:

1- گروه اول كسانی هستند كه تا االن مطالعه عمومی ها را در برنامه خود لحاظ 
كرده اند 

اگر جزو این دسته از عزیزان هستید، احتماالً تا االن باید دروس عمومی را یک دور 
مطالعه كرده یا در حال پایان رساندن مطالعه دور اول باشید. الزم است كه شما در 
زمان  دروس،  این  در  خود  توانایی  و  اطالعات  میزان  به  توجه  با  بندی،  جمع  دوران 
نهایی عمومی ها در نظر  برای جمع بندی و مطالعه  برنامه درسی خود  را در  مناسبی 
بگیرید. دقت كنید: اینکه می گوییم زمان مناسب، بستگی به این موضوع دارد كه آیا 
اینکه  یا  به همان نسبت، مطالعه دروس اختصاصی را برای جمع بندی تمام كرده اید 
مطالب  حجم  اینکه  می خواهید،  زمان  اختصاصی  درس های  اولیه  مطالعه  برای  هنوز 
خالصه های دروس عمومی شما چقدر است: زیاد یا كم، اینکه چه زمانی از مطالعه اولیه 
این مطالب گذشته است، و یادگیری شما در این دروس چقدر است، و اگر زمان زیادی 

چگونه می توان دروس 
عمومی و اختصاصی را به صورت متوازن مطالعه كرد؟
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از یادگیری شما گذشته یا اینکه حجم خالصه های شما در این دروس زیاد است یا 
اینکه احساس می كنید كه یادگیری شما در این درس ها احتیاج به تکرار بیشتری دارد، 
باید زمان بیشتری را در دوران جمع بندی به این درس ها اختصاص دهید یا برعکس.

2- گروه دوم كسانی هستند كه تا االن از تکنیک هفتاد به سی استفاده كرده اند 
تکنیک هفتاد به سی، به روشی گفته می شود كه در آن شما در برنامه مطالعاتی خود 
برای كنکور، سهم دروس اختصاصی در مقابل عمومی را این گونه در نظر گرفته اید 
كه هفتاد درصد زمان برنامه را به اختصاصی ها و سی  درصد را به عمومی ها اختصاص 
بدهید. این درصد ممکن است در داوطلبان مختلف، متفاوت باشد؛ مثاًل عده ای نسبت 
هشتاد به بیست، نود به ده و .... را پیشنهاد مي كنند و به كار مي گیرند. اگر جزو این 
این راهکار عایدتان شده  از  نتایج مختلفی  از داوطلبان هستید، ممکن است  دسته 
باشد؛ یعني برخی از شما خوب پیش رفته و گروهی دیگر هم هنوز، دروس زیادی 
از عمومی ها را مطالعه نکرده باشید. برای اینکه از زمان باقی مانده، بهترین استفاده 
را ببرید، نگاهی به آنچه مطالعه كرده اید، آنچه باقی مانده و همین طور نگاهی هم به 
خالصه هایتان بیندازید. اگر نسبت دروس مطالعه نشده عمومی زیاد بود، حتماً سعی 
كنید كه زمان در نظر گرفته شده برای عمومی ها را باالتر ببرید، اما اگر دركل، دروس 
شما در قسمت مطالعه نشده در هر دو گروه عمومی و اختصاصی تقریباً یکسان بود، با 
توجه به اینکه میزان اطالعات شما در هر گروه چقدر است و هر گروه از دروس خوانده 
نشده در بودجه بندی چه سهمی دارند و كاًل چقدر مهم هستند، تصمیم بگیرید و به 
آنها زمان اختصاص دهید. دقت كنید كه اگر دروس اختصاصی را خوانده اید و االن 
مشغول مرور كلی هستید، در حالی كه هنوز مقداری از مطالعه اولیه دروس عمومی 
مانده است، حتماً زمان بیشتری را به دروس عمومی اختصاص دهید؛ البته این نکته 
به آن معنی نیست كه دروس عمومي، زمان بیشتری نسبت به اختصاصی ها داشته 
باشند، بلکه به آن معنی است كه زمان به گونه ای باشد كه بتوانید تا كنکور، مطالعه 
عمومی ها را به سطح قابل قبولی برسانید. عزیزانی كه تا االن از این روش استفاده 
با مدیریت  كرده اند، به هیچ وجه نباید نگران درصد خود در عمومی ها باشند؛ زیرا 

زمان در وقت باقی مانده، می توانید مطالعه این دروس را بخوبی به پایان برسانید. 

3- گروهی كه تا االن اصاًل عمومی ها را مطالعه نکرده اند
این گروه از عزیزان معموالً به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ای كه فکر می كنند اگر 
اختصاصی ها را بخوبی پاسخ بدهند، می توانند بدون نیاز به عمومی ها رتبه و نتیجه 
خوبی كسب كنند، و گروهی كه به دلیل نداشتن وقت كافی، بهتر می دانند كه فقط 
به مطالعه اختصاصی ها بپردازند. شما داوطلبان عزیزی كه در این گروه قرار دارید، 
همانند دو گروه قبلی، حتماً باید سعی كنید تا در این فرصت باقی مانده، نگاهی به 

عمومی های خود هم بیندازید. 
حال اگر جزو دسته اول، یعنی آن دسته از عزیزانی هستید كه تا االن بخوبی دروس 
اختصاصی را خوانده اید، الزم است كه در مدت زمان باقی مانده تا كنکور، در حالی 
كه مشغول مرور نهایی و جمع بندی پایانی هستید، عمومی ها را هم در برنامه خود 
بگنجانید. برای انجام این كار، نگاهی به وضعیت خود در دروس اختصاصی بیندازید و 
ببینید كه برای جمع بندی به چقدر زمان در این دروس نیاز دارید. ضمناً به وضعیت 

خود در دروس عمومی نیز نگاهي بیندازید و ببینید كه وضعیت شما در این درس ها 
كدام  و  بلدید  كامل  طور  به  یا  تا حدودی  قبل  از  را  ها  درس  كدام  و  است  چطور 
درس ها را اصاًل بلد نیستید. در وقت باقی مانده، بهترین كار این است كه درس هایی از 
عمومی ها را كه بخوبی بلدید، یک بار در دوره جمع بندی مرور كنید، و وقت مناسبی 
از قبل آنها را می دانید و روی آنها كار  برای آن درس هایی بگذارید كه تا حدودی 
كنید؛ زیرا اختصاص كمی وقت در این بخش باعث می شود تا شما نتیجه بهتری در 
آزمون سراسري بگیرید. خوب حال می رسیم به درس هایی كه شما اصاًل بلد نیستید 
یا قباًل آنها را نخوانده اید. به برنامه و زمانی كه در دست دارید، توجه كنید. اگر فکر 
می كنید كه می توانید چند درس از عمومی ها، بخصوص ادبیات و دین و زندگی را در 
این مدت بخوانید، حتماً این كار را انجام بدهید؛ اما اگر فکر می كنید كه با اختصاص 
بهتری  نتیجه  اختصاصی ها،  و چه  دیگر  عمومی های  دروس، چه  سایر  به  وقت  این 

می گیرید، از آنها صرف نظر كنید.
دسته دوم از این گروه، همان طور كه اشاره كردیم، كسانی هستند كه تا االن عمومی ها 
را اصاًل نخوانده اند و وقت كافی در اختیار ندارند و ترجیح می دهند كه در این وقت هم 
به اختصاصی ها بپردازند. این دسته از عزیزان باید تالش كنند تا حتی اگر شده است، 
یک یا دو درس عمومی را هم به برنامه خود اضافه كنند. نگران درس های نخوانده 
اختصاصی خود نباشید؛ بلکه به این نکته توجه كنید كه یادگیری درس های عمومی، 
بخصوص درس هایی كه حفظی هستند، وقت نسبتاً كمی را از شما می گیرد، اما در 
عوض، جواب دادن به این درس ها باعث می شود تا شما از رقبایتان عقب نیفتید؛ پس 
سعی كنید كه حتی اگر شده است، وقت كمی را به دروس عمومی اختصاص دهید 
و در آن زمان مورد نظر، به مطالعه و تست زنی این درس ها بپردازید. انجام این كار، 
بهتر از آن است كه كاًل آنها را از برنامه خود حذف كنید. اگر به هیچ عنوان نتوانستید 
دروس عمومی را مطالعه كنید و وقت كوتاهی در اختیار داشتید، به تست هایی در 
دروس عمومی مراجعه كنید كه همراه با جواب است، و پس از مطالعه تست، از میان 
گزینه ها به تستی كه درست بوده است و جواب را در بر دارد، نگاه كنید. انجام این 
كار باعث می شود تا شما حداقل در مدت كوتاه، مطالب كمی را یاد بگیرید. بهتر است 

كه این تست ها را از میان تست های آزمون سراسري سال های قبل انتخاب كنید.
برای اینکه نتیجه بهتری از تالش خود بگیرید، حتماً به این نکات توجه كنید:

1- به دلیل اینکه بیشتر داوطلبان به دروس اختصاصی، بیشتر اهمیت می دهند، حتماً 
سعی كنید كه مطالعه دروس عمومی را در این وقت باقی مانده فراموش نکنید تا 

نتیجه بهتری كسب كنید.
آزمون  به  نزدیک  زمان  در  حتماً  هستند،  فّرار  و  حفظی  عمومی  دروس  چون   -2

سراسري، آنها را مطالعه و مرور كنید.
برنامه تان  در  مطالعه خود  از  بخشی  عنوان  به  را  عمومی  دروس  در  زنی  تست   -3
می توانید  می زنید،  تست  چندین  مطالعه،  بار  هر  از  پس  اینکه  بر  عالوه  بگنجانید. 
در ساعاتی خاص از برنامه مطالعاتی، كه به دروس عمومی اختصاص دارد، تعدادی 
تست هاي از همه دروس عمومی یا تعدادی از تست هاي یک درس مانند ادبیات را 

پاسخ دهید و خود را در  آن درس ها بسنجید.
این نکته اشراف داشته باشید كه بهترین منبع برای تست زنی،  4- در مجموع به 

تست های آزمون سراسری سال های قبل هستند.
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